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APRESENTAÇÃO
Este número atemático 2015 da Veredas – Revista de Estudos Linguísticos – é resultado
das 180 submissões de artigos científicos ao número 18/02, referente ao segundo
semestre do ano passado. O trabalho final de edição para a atemática 2014 chegou a 38
artigos aprovados. Por conta disso, decidiu-se por destinar metade deles para o volume
19/02 (2015), com consentimento dos autores. Um dos objetivos foi o de evitar a
sobrecarga de artigos em um só número, distribuindo-se a demanda em duas edições.
Por outro lado, a Veredas aproveitou o momento para operar algumas modificações em
seu processo editorial, inaugurando uma nova fase na submissão de artigos. A partir do
segundo semestre de 2015, o periódico entra em uma etapa de experiência com o
sistema de fluxo contínuo para os números atemáticos, correspondentes ao segundo
semestre de cada ano. Acredita-se que, mantendo a chamada permanentemente aberta
para esses números específicos, o processo editorial possa ganhar maior fluidez e
dinamicidade, à medida que a avaliação individual de cada artigo deve se tornar mais
independente uma das outras ao se levar em conta a finalização da quantidade de artigos
para cada edição. Pretende-se, ainda, manter o número mínimo de 14 artigos por ano,
quantidade estipulada segundo os parâmetros gerais do Documento de Área 2013,
Letras e Linguística. Já os números temáticos, editados para sempre corresponder ao
primeiro semestre de cada ano, continuam sendo organizados em chamadas específicas,
de acordo com o(s) organizador(es).
Esta edição 2015 atemática reflete muito bem os rumos contemporâneos e diversos da
Linguística praticada no Brasil, com trabalhos em Linguística de Corpus, Terminologia
e Lexicografia, Libras, Bilinguismo, Geração de Inferências, Gêneros textuais,
Multiletramento, Metáfora, Gramaticalização, Análise da Narrativa, Verbos
Instrumentais, Língua e Cultura e Análise do Discurso. Esperamos que os trabalhos aqui
divulgados colaborem para futuras pesquisas e fomentem o crescimento da Linguística
no cenário nacional e internacional.
Luiz Fernando Matos Rocha
Sandra Aparecida Faria de Almeida
Comissão Editorial
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